
 

OSAKA TAKAYAMA 5D 3N 
โดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ตะลุยหมิะ ทา้ลมหนาว ลานสก ีทาคายามา่ 

ชมความงามวดัปราสาททองค า ทา่มกลางหมิะสขีาว 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิวดัน า้ใส ปราสาทโอซากา้ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิรงิกุเอา้ทเ์ล็ท Aeon Mall 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ตน์าเบะ + หมูยา่งใบโฮบะ 

 



 

บนิดว้ยสายการบนิ นกสกูต๊ (XW) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XW112 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา้) 23.40 – 07.10 

XW111 KIX(โอซากา้) - DMK(กรุงเทพ) 08.30 – 12.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) 

และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัทีห่นึง่  สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

20.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 5 - 

6 สายการบนิ NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 

20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั

จ านวนชิน้ แต่ท ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้

ทอ้งเครือ่งบนิเพิม่ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

23.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสาย

การบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW112   ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ – เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– ออิอน มอลล ์–  

นาโกยา่   

07.10น     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลา
ทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย ประมาณ 2 ช ัว่โมง)  น าทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย  
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นมานานกวา่ 1,000 ปี ถูกขนาน

นามใหว้่าเป็น “เมอืงมรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” จากการทีภ่ายในเมอืงมสีิง่ปลูกสรา้งตาม
วัฒนธรรมทีเ่ก่าแก่แสนล ้าค่าจนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของยูเนสโกม้ากทีส่ดุ
แหง่หนึง่ในโลก  ทีส่ าคัญเมอืงนี้ในอดตียังเคยเป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นกอ่นจะถูกยา้ย

ไปยังเมอืงโตเกยีว สิง่เหล่านี้นี้เองเลยท าใหม้แีหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมมากมาย 
รวมถงึจุดชมซากรุะทีส่วยงามมากดว้ยเชน่กัน 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส  เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บริเวณ
เนินเขาฮงิาชยิาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มา

รองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปูสักตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย 
วัดนี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ
เอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จาก

ระเบยีงแหง่นี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์ของ
ตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์าม

สายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง 
สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนัน้เดนิตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้ญี่ปุ่ นตบแต่งตาม



 

สมัยเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึเกีย่วกับญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิ

ทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น มใีหท้่านไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไสถ่ั้วแดงสตูร
ดัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอรร์ี่, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือว่าจะเป็นชาเกยีวโต, ตุ๊กตาเกยีวโต 

สัญลักษณ์ทีโ่ด่งดังทีสุ่ดในญีปุ่่ น คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจ า
ชาตอิย่างเต็มรูปแบบซึง่ควรค่าแก่เป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคาย่อมเยาว,์ เครื่อง
เซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนดิ 

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ! บุฟเฟ่ต ์นาเบะ 
น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของเกยีวโต ศาลเจา้แห่งนี้มชี ือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ (Torii gate) สแีดงจ านวนนับพัน 
ซึง่ตัง้เรยีงกันเป็นอโุมงคเ์สน้ทางเดนิอยู่บรเิวณหลังอาคารหลัก เสน้ทางนี้จะตรงไปยัง

ป่าในหบุเขาอนิาร ิ(Mount Inari) อันศักดิส์ทิธิซ์ ึง่มคีวามสงู 233 เมตร และเป็นอาณา
บรเิวณสว่นหนึง่ของศาลเจา้ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคัญทีส่ดุในหมู่ศาลเจา้
จ านวนนับพันทีสั่กการะเทพอนิาร ิ(Inari) ซึง่เป็นเทพผูร้ักษาขา้ว ตามความเชือ่ของ

ศาสนาชนิโต เชือ่กันว่าสุนัขจิง้จอกนัน้เป็นผูน้ าสารของอนิาร ิดังนัน้คุณจะสามารถพบ
เห็นรูปปั้นสนัุขจิง้จอกไดท้ั่วไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแหง่นี้ ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิมี

มาตัง้แตส่มัยโบราณ กอ่นการกอ่ตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ออิอน มอลล  ์เพื่อใหท้่านไดจั้บจ่ายใชส้่อย ซื้อของใชแ้ละ
อาหารก่อนเขา้ที่พัก โดยภายในเป็นหา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลาย
มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 



 

นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
ค า่   อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   TOYOKO INN NAGOYA , NAGOYA หรอืเทยีบเทา่   
 
วนัทีส่าม ลานสก ีTAKAYAMA – ทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– หมูบ่า้นชริาคา

วาโกะ –ออิอน – กฟิุ   
เชา้   บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสก ีแนะน าใหท้่านเล่น กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ 

ใหทุ้กท่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการสัมผัสเลน่หมิะอย่างเต็มที ่** ไม่รวมอัตราคา่เชา่

อุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี เครื่องเล่นทุกชนิด และค่าขึน้ลฟิต์ ** การเขา้ลานสกี

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ** 

กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ! ประจ าทอ้งถิน่ “หมู่ย่างใบ

โฮบะ” 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ตัง้อยู่ในหบุเขาของจังหวัดกฟิ ุประเทศญีปุ่่ น 

ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมือ่ปี 

1995 ภายในหมู่บา้นแหง่นี้มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม บา้นแตล่ะหลังเป็นบา้นสไตล์xญี่ปุ่ น

แบบดัง้เดมิ ทีห่ลังคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กับมอืคนทีก่ าลังพนมมอือยู่ หลังคา

สรา้งจากคานไมท้ี่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวไดอ้ย่างดี แถมมีหอ้งใต ้

หลังคาที่กวา้งขวางส าหรับเอาไวเ้ลี้ยงหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่มี

อาชพีเกษตรกร ท านา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทาคายามา่ เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกบัขนมธรรม

เนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกัน ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ใน

จังหวัดกฟิุ ด ารงไวซ้ ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ด ้

เป็นอย่างดี เปรียบไดก้ับเมืองที่ไดร้ับพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรมอันดีงาม 

ยอ้นกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกตา่งกับเมอืงอืน่ในญีปุ่่ น

อย่างชดัเจนเนื่องจากความโดดเดน่ดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม พืน้ที่

บรเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้อง

และอนุรักษ์พื้อที่บรเิวณชายป่านัน้เองเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืง



 

แบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิน าท่านชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเก่าเมอืง

ทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลา

กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที่

แลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขังนักโทษ โรงครัว และ

หอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ไม่รวมคา่เขา้ชมท่านละ  430 เยน  จากนัน้น าท่านเดนิชม  เขต

เมอืงเก่าซันมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบ

ของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงและ

เก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุ

โบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนญีปุ่่ นโบราณสมัยกอ่น 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ออิอน มอลล ์กฟิุ เพื่อใหท้่านไดจั้บจ่ายใชส้่อย ซือ้ของใชแ้ละ

อาหารก่อนเขา้ที่พัก โดยภายในเป็นหา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลาย

มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

 น าท่านขา้สู่เมอืง กฟิุ เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดกฟิุ ประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางทศิใต ้

ของจังหวัด ในอดตีมบีทบาทส าคัญในประวัตศิาสตรญ์ี่ปุ่ นในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือ

บรรดานักรบและไดเมียวส าคัญ เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใชเ้มืองกฟิุที่มีท าเลที่ตัง้อยู่

ก ึง่กลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดนิญีปุ่่ น  

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  ทีพ่กั   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่ ี ่ กฟิุ - ปราสาทโอซากา้ – DUTY FREE –  ช็อปป้ิงชนิไซบาช ิ– โอซากา้ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถือไดว้่าเป็น

สัญลักษณ์ของเมอืง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการทีจั่ดแสดงอยู่ภายใน ซึง่

เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮิ

เดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าส่ังใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี้   

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นคา้ปลอดภาษี ชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสริม 

เครือ่งประดับคณุภาพด ี

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มี

รา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับ

เด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอ

ซากา้ อีกทัง้ยังมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกรา้นจะ

ประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง 

จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช ้



 

บรกิาร สัญลักษณ์เดน่ของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภัณฑ์

ขนมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

ค า่   อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

08.30 น.  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111 ** ไมม่บีรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพ พรอ้มกับความประทับใจ 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์ , ต ัว๋รถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้

ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตาม

ธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้

เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกรณีขอเอกสารจากทางบรษิทัเพือ่ยืน่ขอวซ่ีา ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 1,500บาท 

  

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น   

 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี)  

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่

เกนิ 12 ปี)  

พกัเดีย่ว 

เพิม่  

ราคาทวัร์

ไมร่วมต ัว๋ 

08 – 12 มกราคม 2563 23,989 23,989 23,989 7,500 14,900 

15 – 19 มกราคม 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

22 – 26 มกราคม 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

04 – 08 กุมภาพนัธ ์2563 27,989 27,989 27,989 7,500 14,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 27,989 27,989 27,989 7,500 14,900 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ NOK SCOOT อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระ  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ท ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตาม

ความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ต่อ 

ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

➢ กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดที่

น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี

ความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ี

ควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด  

➢ กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน

คา่ใชจ่้ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที่

ช าระแลว้ ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 

กอ่นเดนิทาง ** 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

➢ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

➢ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 

วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

➢ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

❖ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด 

คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป 

โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อน

คอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงได ้



 

❖ กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ัว๋ภายในประเทศ เช่น ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, 

ต ัว๋รถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่่อนทุกคร ัง้ และควรจองบัตรโดยสาร

ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่น

ไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตาราง

บนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อน

เครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณา

แจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิท

ประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

❖ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

❖ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

❖ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

❖ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

❖ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

❖ การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี้เพื่อมอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให ้

เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วาม

ระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร 

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพ

ภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่

ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีที่

จ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ 

ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่

สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้าย

แบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

จะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึง่ 

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอื

เดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่

หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก 

และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไป

อา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล

หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) 

ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรียบรอ้ย

แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่

ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยู่กับกระบวนการ

และขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

• เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตรา

พิเศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน 

กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันให ้

มากทีส่ดุ  

• ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะ

โรงแรมแตกต่างกัน  จึงอาจท าใหห้ อ้ง พักแบบหอ้งพักเดี่ยว  (Single) และหอ้งคู่  

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละ

แบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกันเสมอไป) 

• กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่น

วันเดนิทาง  

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผู ้

จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , 

การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ , การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  



 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั ้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการ

เดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่าน

ลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

• รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

 

 


